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A UniversidadeCatóMoçambicana
lica
(UCM)quer inaugurara
sua primeira Íaculdade
em Agostode 1995,mas
precisa urgentemente
de meios para arrancar,
pois está (paralisada',
porque a lgreja Católica
local "náo se dispõe de
boas condições financelí4S".
O ponto da situação
Íoi Íeito pelo padre Francisco Pôncio,que coordena a criação pela
Conferència Episcopal
da primeira instituição
privadade EnsinoSupe
rior de Moçambique.

O clérigo italiano disse ter recebido promessas de ajuda para os
estudos de PÍojecto iniciais nas Fundações
Gulbenkian, do Oriente
e Luso-Americanae da
Cooperação Portuguesa, durante uma deslocação a Portugal, em
que visitouaguelasinstituições acompanhado
de S. José PolicaÍpo,
reitor da Universidade
católica Portuguesa

(ucP).

A longo prazo, para
resolveros seus problemas de financiamento,a
UCM quer constituÍr a
"Fundaçâo D. Sebastião
Soares de Resende',
com um estatuto intgrnacional, para satisÍazer
os gastos corÍenles com
proÍessores, bolsas e investigação.
O modeloseguido será o da Fundação .Giuseppe TonioloD,que
proporcionou o nascimento da UC ltaliana.
Já existemindicações
de que as conferêrncias
episcopais italianae portuguesa poderão vir a
contribuírpara essa fundação, através do patrÈ
cínio de cadeiras.deu a
saber o padre Pôncio,
O objectivo da UCM é
lançar em AgosÌo de
1995 na cidade da Bei.
ra as Íaculdades de
Ciências da Saúde e de
Gestão (ou Microeconomia), mas os responsáveistambém gostariam que na mesma
altura pudessem estar a
funcionar mais duas Íaculdades. Direito e Ciências da Educação, em
Nampula.
A Íixação destas datas toi Íeita numa reunião da Gonferência
EpiscopalMoçambicana
a 11 de Janeiro último.
FACULDADES NÃO
ERAM A PRIORIDADE

Eduardo Mondlane
(UEM) debate-se com
uma aguda crise financeira, tendo recebido
para 1994 do Orçamento d€ Estado o mesmo
que no ano anterior,
quando o metical per
deu o valor desde então
metade do seu valor.
Nos merosuniversitários corre que isso se
deveria à intenção do
governo de Íinanciar a
UCM, mas o padre PÕncio nega que o executivo moçambicano vá
Íinanciar as actividades
do novo estabelecimenlo de ensino.
A UniversidadeCatólica de Moçambiquenáo
quer obter meios das
Íontes usadas pela
EduardoMondlane.mas
sim de Íontes que não
lhe sgriam acessíveis,
nomeadamente católicas, vincou o clérigo
italiano.
Os bispos moçambicanos decidiram mesmo
.que não querem qualquer dinheiro' proveniente do Governo de
Moçambique, que aliás
não fez qualquer Promessa nesse sentido,
segundo disse.
O padre Pôncioadmite que a UCM se Possa
dirigira algumasinstitui'
ções internacionais e
governos que preslam
igualm€nt€ auxÍlio ao
executivo moçambicano.
Mas pretende ÍazôJo
apenas para recuperar
instalações que lhe Íoram devolvidaspelo estado e cuja degradaçâo
não é da sua responsabilidade. .E uma questão de justiça' - Írisou.
AUCM quercolaborar
com essas instituições
de Ensino Superior moçambicano (para alcançar o mesmo obiectivo
queéaformaçãode
proÍissionais locais e
competentês, comprometidos com o desene
o
volvimento
bem€star do s€u Povor.
A UniversidadeCatólica de Moçambiquepretende também ser {um
Íórum qualiÍicadopara o
diáìogo com todas as religiões, culturas e ideologias do país", disse o
padre PÕncio.

"Não eram, as Íaculdades prioritárias,- reconhece o Padre Francisco Pôncio.
Agronomia tinha â
preterência das autoridades moçambicanas,
nomeadamente do governador de Sofala,
Francisco Masquil, e
das ComissÕes Regionais Consullivas de Sofala e Nampula.
Mas para a criação do
Curso de Agronomia
"com oualidade" não Íoi
possívelobter o apoio da
UCP, que desde o princípio tem estado envolvida na Íormaçãoda sua
congénere moçambicana.
A recolha de apoÍos
tem sido uma das principais preocupações
dos responsáveis pela
UCM.
Mas FranciscoPôncio
é muito veemente na
afirmaçãode que a lgreja Moçambicana, (uma
igrejacom poucascondições", "náo eslá em
competição' com outras
instituiçõespara a recolhadefundosparaoseu
apoio educativo.
A
Universidade

O OBJECTIVO
NÃo É SECTÁRIO
"O objectivo não é
sectário, é catÓlico no
sentido u6iyslssl, que é
o significadodesta palavra de raíz grega,
reÍeriu.
O padre Pôncio nega
também que o proiecto
da UCM tenha como alvo sectores privilegiados
da sociedade moçambicana.
"Um rapaz por ser pobre não deve ser privado da possibilidadede
estudar, mas quem podepagardevepa$ar"susÌsntou.
Para o seu projecto' a
lgreja Católica Moçambicana tem de reconstluír os vátios ediÍícios
(Cont.na pá9. scgulnte)

que lhe toram desenvolvidos pelo estado,que tinham sido nacionalizados depois da independência.
"As construçõesestáo
delapidadase precisam
de reabilitaçãoe modiÍicação para servirem às
novas Íunções"- disse
ainda o clérigo.
.
Na Beira recebeu o
antigo Colégio dos MaÍistas, o ex-Colégio de
Nossa Senhorados Anjos (ultimamenleEscola
Militarda Beira)e o antigo InstitutoAgrário de
Lamego.
Em Nampula recuperou o ex-ColégioVasco
da Gama (actualEscola
1.o de Maio)e o antigo
Colégio de Nossa Senhora da Vitória,que ul-

timamente servia de
Casa da Cultura.

a UCM poderá candida- centes do exterior,.
tar-se a fundos do Ban- advertiu o padre, que
co Mundial,Uniâo Euro- sublinhouser a cooperapeia e governos eufo- ção com a UCP uma gaPARA REABILITACÃO
peus.
rantia de qualidade do
'
e moorncaçÃo
As três fundações lu- futuro ensino.
saseaCooperaçãoPorSegundo ele, a UCP
"Precisamos,urgente- tuguesa, que se propõe do Porto, organizou já
menle de ter dinheiro coordenar a participa- quatro comissÕes que
para tazer os orçamen- ção portuguesa,prome- vão identificar os profestos e planos de reabilita- teram dar a sua contri- sores portugueses disç ã o e m o d i f i c a ç ã o " , buição, mas até agora poníveis para leccionar
enfatizou o padre Pôn- (nada se encontra escri- em Moçambique, prepacio, que calculaem 510 to", segundo o padre rar os corrÍculosdos curmil dólares as necessi- Pôncio.
sos e deÍinir os
dades financeirasDarao
Em Portugal,o clérigo conteúdos das disciarranque.
italiano inteirou-setam- plinas.
Além dos estudos de bém do trabalhojá efecA UCP vai também
proiecto, esse dinheiro tuado pela UCP para dar a sua assistênciana
destina-se também a apoiar o trabalho peda- preparaçãode bibliogracriar gabinetesem Nam- gógico da Íutura UCM, Íias básicas para cada
pula, Beira e Maputo, depois que D. José Po- curso e angariaros Íundotá-losde equipamen- licarpovisitouMoçambi- dos para se ter um núto de escritório,pessoal que no ano passado.
mero
de
textos
em tempo inteiro e
"Não temos pessoas adequados a serem enqualiÍioadas para ensi- viados para a biblioteca
meios de lÍansporte.
Só com esses estudos nar, precisamosde do- da UCM.

